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Cereri Mărci publicate în 14/02/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 00560 07/02/2018 SC Diplomatic Digital SRL cineEST

2 M 2018 00566 07/02/2018 SC Diplomatic Digital SRL ComedyEST

3 M 2018 00590 07/02/2018 S.C. STERK PLAST S.R.L. sterk

4 M 2018 00747 07/02/2018 SC RAINBOWNAILS SRL RAINBOW NAILS
PROFESSIONAL

5 M 2018 00748 07/02/2018 COLLIGO ENVIROMENT SRL CASA BOUTIQUE

6 M 2018 00751 07/02/2018 SC ZCDIVERT SRL Mr. Bean

7 M 2018 00752 07/02/2018 BRAND EMOTION SRL BRAND MINDS Uniting the
business world

8 M 2018 00755 07/02/2018 S.C. MOLDOVA FARMING
S.R.L.

MOLDOVA FARMING

9 M 2018 00756 07/02/2018 MARIUS STOIAN ORG'OLIO

10 M 2018 00757 07/02/2018 SC MISTER TOSH CAFFE SRL d'Amore CAFFÈ

11 M 2018 00758 07/02/2018 TLS LANGUAGE LEARNING
SRL

THE LANGUAGE STUDIO

12 M 2018 00759 07/02/2018 SOC. OLTINA IMPEX. PROD.
COM. SRL

MĂMĂLIGĂ VÂRTOASĂ CA LA
BUNICA ACASĂ

13 M 2018 00760 07/02/2018 SOC. OLTINA IMPEX. PROD.
COM. SRL

MALAI PENTRU MĂMĂLIGĂ
VÂRTOASĂ

14 M 2018 00763 07/02/2018 JEAN NICULESCU SIFON

15 M 2018 00764 07/02/2018 CENTRUL MEDICAL MATEI
BASARAB SRL

veridia atenți la sănătatea ta

16 M 2018 00765 07/02/2018 MARILENA MIOARA TUDOR
DINU

Gotti Pizza RESTAURANT
PIZZERIE 2008

17 M 2018 00766 07/02/2018 SC MASTER DAIRY TRADING
SRL

ALDAR HALLOUMI

18 M 2018 00767 07/02/2018 SEDER ESTABLISHMENT
LIMITED

PRIMOLA DUO

19 M 2018 00768 07/02/2018 SEDER ESTABLISHMENT
LIMITED

ULPIO AVANTAJ

20 M 2018 00769 07/02/2018 MARIUS COSMESCU ADER

21 M 2018 00770 07/02/2018 Asociatia pentru Democratie,
Educatie si Reconstructie "Om
între Oameni"

ADER ASOCIAŢIA PENTRU
DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI
RECONSTRUCŢIE "Om între
oameni"
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 00771 07/02/2018 SC LOGE ECONOMICS SRL Moto4All

23 M 2018 00772 07/02/2018 ANDREI SANDRU florens

24 M 2018 00773 07/02/2018 PICOTOYS DISTRIBUTION SRL little mom

25 M 2018 00774 07/02/2018 ARROW INTERNATIONAL
TRAVEL SRL

ARROW INTERNATIONAL
TRAVEL

26 M 2018 00775 07/02/2018 AKCENT RESIDENTIAL
CONSTRUCTION SRL

CLOUD RESIDENCE 9 acasă, în
al nouălea cer.

27 M 2018 00776 07/02/2018 AKCENT RESIDENTIAL
CONSTRUCTION SRL

CLOUD RESIDENCE 9 acasă, în
al nouălea cer.

28 M 2018 00777 07/02/2018 DANIEL-RADU MORAR ARTAC

29 M 2018 00778 07/02/2018 MORAR DANIEL RADU KARP

30 M 2018 00779 07/02/2018 MIRROR DIGITAL SRL wineful

31 M 2018 00780 07/02/2018 CINO GAMB SRL Berărie Gambrinus
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(210) M 2018 00560
(151) 07/02/2018
(732) SC Diplomatic Digital SRL,

STR. DIMITRIE POMPEIU NR.
10A, CLĂDIREA CONECT 1,
ET. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

cineEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Televiziune prin cablu.

───────

(210) M 2018 00566
(151) 07/02/2018
(732) SC Diplomatic Digital SRL,

STR. DIMITRIE POMPEIU NR.
10A, CLĂDIREA CONECT 1,
ET. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ComedyEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Televiziune prin cablu.

───────

(210) M 2018 00590
(151) 07/02/2018
(732) S.C. STERK PLAST S.R.L., ŞOS.

CONSTANŢEI NR.2, MEDGIDIA,
CT 905600, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

sterk

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Materiale plastice sub formă extrudată
utilizate în fabricarea produselor.

───────

(210) M 2018 00747
(151) 07/02/2018
(732) SC RAINBOWNAILS SRL, STR.

EPOCII NR. 3B, JUD. ILFOV, LOC.
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

RAINBOW NAILS
PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 26.03.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Înălbitori şi alte preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi preparate
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abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 00748
(151) 07/02/2018
(732) COLLIGO ENVIROMENT SRL,

STR. WILHELM FILDERMAN
NR. 10A, LOT. 1/13, ET. 3, AP.
12, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 25.01.19; 27.03.15;
07.01.24

(591) Culori revendicate:maro, negru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2018 00751
(151) 07/02/2018
(732) SC ZCDIVERT SRL, SÂMBĂTA

NR. 202, JUD. BIHOR, SÂMBĂTA ,
BIHOR, ROMANIA

(540)

Mr. Bean

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.02; 02.09.12; 05.07.01;
26.01.18; 09.07.09; 26.01.18; 16.03.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, cafea verde, cafea aromată, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea gata preparată,
cafea cu lapte, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, boabe de cafea, cafea cu ciocolată, arome
de cafea, cafea cu gheaţă, cafea preparată şi
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea prăjite,
boabe de cafea măcinate, băuturi pe bază de
cafea, băuturi cu gheaţă pe bază de cafea, cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea cu conţinut de lapte, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură).

───────

(210) M 2018 00752
(151) 07/02/2018
(732) BRAND EMOTION SRL, STR.

EMANOIL PORUMBARU NR. 26,
BL. 17 B, SC. B, AP. 24, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRAND MINDS Uniting
the business world

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 25.01.19

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), unelte agricole, altele decât
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cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
24. Ţesături şi înlocuitori de textile, cuverturi de
pat şi feţe de masă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 00755
(151) 07/02/2018
(732) S.C. MOLDOVA FARMING

S.R.L., CALEA MOINEŞTI NR. 34,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MOLDOVA FARMING

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.19; 01.03.01; 01.03.17;
05.03.13; 05.03.15; 05.03.17; 05.01.16;
26.11.12

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole,
forestiere, cereale şi seminţe crude şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, răsaduri
şi seminţe pentru plantare, animale vii, mâncare
şi băuturi pentru animale, malţ. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 00756
(151) 07/02/2018
(732) MARIUS STOIAN, STR. MUREȘ

NR. 36, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ORG'OLIO

(531) Clasificare Viena: 25.01.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizare de evenimente, de seminarii,
conferinţe, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri (cu scop educativ și
cultural), organizare de evenimente recreative,
prezentarea de reprezentaţii live, servicii de
discotecă și servicii de cluburi, planificare de
petreceri (divertisment), servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, organizare de divertisment
pentru nunți, botezuri, zile de naştere, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment).
43. Servicii de alimentaţie publică și anume
bar, restaurant, cantină, cafenele, servicii
ale bistrourilor, snack-bar-uri, furnizarea de
informaţii cu privire la restaurant, terasă, gradină
de vară, închiriere de locuinţe temporare,
pensiune, hotel, servicii hoteliere, servicii de
cazare temporară, rezervarea de camere la hotel
și de cazare temporară, furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de facilităţi pentru nunți,
petreceri și dans (spațiu), servicii de organizare
de banchete (spațiu), servicii de cocktail
bar, restaurante (servirea mesei), furnizare

de facilităţi de uz general pentru întâlniri,
conferinţe și expoziții (spațiu), închiriere de săli
de conferințe, servicii de informare, consiliere,
management și consultanță referitoare la cele
menționate anterior.

───────

(210) M 2018 00757
(151) 07/02/2018
(732) SC MISTER TOSH CAFFE

SRL, STR. SLANICULUI NR.
0, JUDEȚUL BACĂU, ONEȘTI,
ROMANIA

(540)

d'Amore CAFFÈ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────
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(210) M 2018 00758
(151) 07/02/2018
(732) TLS LANGUAGE LEARNING

SRL, STR. 23 AUGUST NR. 192,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

THE LANGUAGE STUDIO

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.07.24;
20.01.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru ( RGB
51 53 89, CMYK 87 83 38 31, HEX
#333559 ), roșu ( RGB 196 47 47,
CMYK 16 96 91 6, HEX #c42f2f)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de învățământ referitoare la limbi
străine.

───────

(210) M 2018 00759
(151) 07/02/2018
(732) SOC. OLTINA IMPEX. PROD.

COM. SRL, STR. SOCULUI
NR. 20A, JUDEȚUL PRAHOVA,
URLAȚI, ROMANIA

(540)

MĂMĂLIGĂ VÂRTOASĂ
CA LA BUNICA ACASĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,

îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
Regruparea în avantajul terților a produselor din
clasa 30 (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2018 00760
(151) 07/02/2018
(732) SOC. OLTINA IMPEX. PROD.

COM. SRL, STR. SOCULUI
NR. 20A, JUDEȚUL PRAHOVA,
URLAȚI, ROMANIA

(540)

MALAI PENTRU
MĂMĂLIGĂ VÂRTOASĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
Regruparea în avantajul terților a produselor din
clasa 30 (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2018 00763
(151) 07/02/2018
(732) JEAN NICULESCU, STR. AMIRAL

HORIA MĂCELARIU NR. 59, ET. 7,
AP. 702, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SIFON

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00764
(151) 07/02/2018
(732) CENTRUL MEDICAL MATEI

BASARAB SRL, STR. MATEI
BASARAB NR. 45, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

veridia atenți la sănătatea ta

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 00765
(151) 07/02/2018
(732) MARILENA MIOARA TUDOR

DINU, STR. SFÂNTU GHEORGHE
NR. 11, JUD. ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

Gotti Pizza RESTAURANT
PIZZERIE 2008

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 01.15.11; 02.09.14; 24.07.23;
08.01.04; 08.01.25; 08.07.04; 27.07.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentaţie publică, restaurante,
pizzerie, bistro: servicii oferite de baruri,
cafenele, snack-baruri, servicii de catering.

───────

(210) M 2018 00766
(151) 07/02/2018
(732) SC MASTER DAIRY TRADING

SRL, STR. SILOZULUI NR.
9, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ALDAR HALLOUMI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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───────

(210) M 2018 00767
(151) 07/02/2018
(732) SEDER ESTABLISHMENT

LIMITED, OFFICE 16, VERDALA
BUSINESS CENTRE, LEVEL 1, LM
COMPLEX, BREWERY STREET,
MRIEHEL BIRKIRKARA, BKR 3000,
MALTA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PRIMOLA DUO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cacao, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de patiserie,
ciocolată, ciocolata albă, ciocolată neagră,
ciocolată cu lapte, produse pe bază de cacao sau
ciocolată, bomboane de ciocolată, produse de
cofetarie din ciocolată conţinând praline, glazuri
cu aromă de ciocolată, praline, bomboane,
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi, ciocolată umplută, tablete
de ciocolată, tablete de ciocolată cu diverse
umpluturi sau incluzii, bomboane de ciocolată,
bomboane de ciocolată cu umplutură de diverse
sortimente, umpluturi pe bază de ciocolată,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
Crăciun, bomboane pentru pomul de Crăciun,
îngheţată, biscuiţi de ciocolată, biscuiţi, biscuiţi
din cereale sau făină, biscuiţi pentru consum
uman, biscuiţi conţinând ingrediente cu diverse
arome, biscuiţi dulci sau săraţi pentru consum
uman, cu sau fără glazură şi / sau umpluturi,
dulciuri şi biscuiti tradiţionali, napolitane, biscuiţi
cu cremă (eugenii), brioşe, prăjituri, băuturi pe
bază de ciocolată, cornuri simple sau cu diverse
umpluturi, rulouri umplute (produse de patiserie
şi cofetărie), biscuiţi sub formă de rulouri,
produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată şi deserturi (produse de cofetărie).
35. Publicitate, marketing şi servicii
promoţionale legate de vânzarea produselor de
brutărie, produselor de cofetărie, ciocolatei şi
deserturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul produselor de brutărie, produselor
de cofetărie, ciocolatei şi deserturilor, servicii
de intermediere comercială în ceea ce priveşte

vânzarea de produse de brutărie, produse de
cofetărie, ciocolată şi deserturi, servicii de import
şi export de produse de brutărie, produse
de cofetărie, ciocolată şi deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată şi deserturi, management de birou şi de
administrare a afacerilor în domeniul produselor
de brutărie, produselor de cofetărie, ciocolatei şi
deserturilor.

───────

(210) M 2018 00768
(151) 07/02/2018
(732) SEDER ESTABLISHMENT

LIMITED, OFFICE 16, VERDALA
BUSINESS CENTRE, LEVEL 1, LM
COMPLEX, BREWERY STREET,
MRIEHEL BIRKIRKARA, BKR 3000,
MALTA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIATII SRL ,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ULPIO AVANTAJ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cacao, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de patiserie,
ciocolată, ciocolata albă, ciocolată neagră,
ciocolată cu lapte, produse pe bază de cacao sau
ciocolată, bomboane de ciocolată, produse de
cofetarie din ciocolată conţinând praline, glazuri
cu aromă de ciocolată, batoane de ciocolată
cu diverse umpluturi, ciocolată umplută, tablete
de ciocolată, tablete de ciocolată cu diverse
umpluturi sau incluzii, biscuiţi din cereale sau
făina, biscuiţi pentru consum uman, biscuiţi
conţinând ingrediente cu diverse arome, biscuiţi
dulci sau săraţi pentru consum uman, cu sau
fără glazură şi / sau umpluturi, dulciuri şi biscuiţi
tradiţionali, biscuiţi, napolitane, biscuiţi (eugenii),
biscuiţi (eugenii) cu diverse arome cu sau fără
glazură şi / sau umpluturi, brioşe, prăjituri, băuturi
pe bază de ciocolată, cornuri simple sau cu
diverse umpluturi, îngheţată, rulouri umplute,
biscuiţi sub formă de rulouri.
35. Publicitate, marketing şi servicii
promoţionale legate de vânzarea produselor de
brutărie, produselor de cofetărie, ciocolatei şi
deserturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
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în domeniul produselor de brutărie, produselor
de cofetărie, ciocolatei şi deserturilor, servicii
de intermediere comercială în ceea ce priveşte
vânzarea de produse de brutărie, produse de
cofetărie, ciocolată şi deserturi, servicii de import
şi export de produse de brutărie, produse
de cofetărie, ciocolată şi deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată şi deserturi, management de birou şi de
administrare a afacerilor în domeniul produselor
de brutărie, produselor de cofetărie, ciocolatei şi
deserturilor.

───────

(210) M 2018 00769
(151) 07/02/2018
(732) MARIUS COSMESCU, SOS.

PANTELIMON NR. 291, BL. 9, SC.
E, ET. 6, AP. 181, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ADER

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 03.07.16; 03.07.24

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 00770
(151) 07/02/2018
(732) Asociatia pentru Democratie,

Educatie si Reconstructie "Om
între Oameni", SOS. PANTELIMON
NR. 255, BL. 255, BL. 43, PARTER,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ADER ASOCIAŢIA PENTRU
DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE

ŞI RECONSTRUCŢIE
"Om între oameni"

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 03.07.15; 03.07.24

(591) Culori revendicate:roşu închis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 00771
(151) 07/02/2018
(732) SC LOGE ECONOMICS SRL, STR.

GEN. MAGHERU NR. 6, BL. M6,
AP. 14, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
Moto4All

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Reparaţii, servicii de instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 00772
(151) 07/02/2018
(732) ANDREI SANDRU, STR.

EPUREŞTI, NR. 30, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

florens

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 02.09.07; 05.05.20; 05.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Regruparea în avantajul terţilor a
florilor şi aranjamentelor decorative (excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le cumpere comod, organizări de evenimente,
târguri şi expoziţii comerciale, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.
44. Florării, aranjamentul florilor, închiriere de
flori, servicii de aranjament floral, închiriere de
aranjamente florale.

───────

(210) M 2018 00773
(151) 07/02/2018
(732) PICOTOYS DISTRIBUTION SRL,

STR. NARCISELOR NR. 125A,
JUD. CONSTANŢA, LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

little mom

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.02; 02.05.01; 02.05.06;
02.05.23; 01.15.11

(591) Culori revendicate:bleu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Regruparea în avantajul terţilor a jucăriilor
(cu excepţia transportului acestora) permiţând
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod,
aceste servicii putând fi furnizate de magazine
de vânzare cu amănuntul, de magazine en-
gros, de distribuitoare automate, prin cataloage
de comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu, prin intermediul site-urilor web sau a
programelor de televiziune pentru cumpărături.

───────
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(210) M 2018 00774
(151) 07/02/2018
(732) ARROW INTERNATIONAL

TRAVEL SRL, STR. COSTACHE
NEGRI NR. 4, AP. 2, CAMERELE
2 ŞI 3, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARROW INTERNATIONAL
TRAVEL

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.02;
24.15.11; 24.15.13; 27.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu (C9 M100 Y100
K4), roşu închis (C30 M100 Y100 K44),
negru, albastru (C100 M93 Y2 K1 - C31
M0 Y2 C0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Organizare de călătorii (transport).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00775
(151) 07/02/2018
(732) AKCENT RESIDENTIAL

CONSTRUCTION SRL, STR.
GRAL. PETRE POPOVAT NR.
5, CAMERA 5, ET. 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CLOUD RESIDENCE 9
acasă, în al nouălea cer.

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro, auriu Pantone
7509C, 7554C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2018 00776
(151) 07/02/2018
(732) AKCENT RESIDENTIAL

CONSTRUCTION SRL, STR.
GRAL. PETRE POPOVAT NR.
5, CAMERA 5, ET. 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CLOUD RESIDENCE 9
acasă, în al nouălea cer.

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, mov (Pantone
242C, 446C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii., Construcţii,
reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 00777
(151) 07/02/2018
(732) DANIEL-RADU MORAR, STR.

AVRAM IANCU NR. 45, JUDEŢUL
SIBIU, AGNITA, SIBIU, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

ARTAC

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 26.11.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală, autobuze, automobile,
autocare, autocamioane, autocamioane de mare
tonaj pentru transportul de mărfuri, tractoare,
vehicule frigorifice, camioane, remorci pentru
transport, motoare pentru vehicule terestre,
pneuri (anvelope), cutii de viteză pentru
vehiculele terestre, caroserii, roţi de vehicule,
jante de roţi pentru vehicule, capace de roţi
(pentru vehicule).

───────
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(210) M 2018 00778
(151) 07/02/2018
(732) MORAR DANIEL RADU, STR.

AVRAM IANCU, NR.45, JUDEŢUL
SIBIU, AGNITA, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

KARP

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală, autobuze, automobile,
autocare, autocamioane, autocamioane de mare
tonaj pentru transportul de mărfuri, tractoare,
vehicule frigorifice, camioane, remorci pentru
transport, motoare pentru vehicule terestre,
pneuri [anvelope], cutii de viteză pentru
vehiculele terestre, caroserii, roţi de vehicule,
jante de roţi pentru vehicule, capace de roţi
(pentru vehicule).

───────

(210) M 2018 00779
(151) 07/02/2018
(732) MIRROR DIGITAL SRL, INTRAREA

TÂRGU FRUMOS NR. 7, BL. 5,
SC. A, ET. 5, AP. 34, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ȘOS.
BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE,
NR. 11A, SC. A, ET. 1, AP. 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

wineful

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale și publicitare, distribuire
de eșantioane, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, Informații și asistență comerciale pentru
consumatori, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comparare a prețurilor,
vânzare prin licitație publică, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, studii de piață.
41. Servicii de divertisment, degustare de vinuri
(servicii de divertisment), organizare de activități
recreative, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, planificare și coordonare de petreceri
(divertisment).
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43. Restaurante (servirea mesei), servicii ale
barurilor, cantine, bufete cu autoservire,
restaurante cu autoservire, consiliere în
domeniul culinar,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de bar cu servire de vin, servicii de consultanță
cu privire la alimente, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi), servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii de catering.

───────

(210) M 2018 00780
(151) 07/02/2018
(732) CINO GAMB SRL, BD. REGINA

ELISABETA NR. 38, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Berărie Gambrinus

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 02.01.01;
05.03.19; 05.07.02; 05.07.03; 05.07.10;
11.03.03; 24.09.01; 26.01.15; 27.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentaţie publică, restaurante,
berării, servicii oferite de baruri, cafenele, snack-
baruri, servicii de catering.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cerere conversie

(210) M 2017 07715
(151) 24/06/2015
(732) RACER, 479 BOULEVARD

MARÉCHAL FOCH, SALON DE
PROVENCE, 13300, FRANȚA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540) RACER

9. Tocuri de ochelari, Căşti de protecţie
pentru practicarea sportului, în special a
schiului, motociclismului şi ciclismului, căşti
(de călărie), dispozitive de protecţie, de uz
personal, împotriva accidentelor, articole de
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
genunchiere, cotiere, apărători pentru genunchi
şi apărători pentru cot, pentru protecţie împotriva
accidentelor, binocluri, compasuri, direcţionale şi
altimetre.
18. Saci, inclusiv saci de sport pentru utilizări
multiple, ghiozdane, sacoşe, genţi care se poartă
la curea, rucsacuri, portofele, portmonee, saci de
voiaj, cufere (bagaje), bagaje, bagaje de mână,
cutii de piele pentru trusele de călătorie (nici
echipate, nici adaptate), umbrele, umbrele de
soare si bastoane.

25. Haine şi îmbrăcăminte de purtat,
inclusiv cămăşi, tricouri, tricouri polo, maiouri
de corp, jachete (îmbrăcăminte), pulovere,
mantouri, bluzoane, pantaloni, şorturi, costume
pentru sport, costume pentru sporturi de
iarnă, îmbrăcăminte pentru schi, treninguri
(îmbrăcăminte), salopete, salopete de schi,
articole de îmbrăcăminte de interior, articole de
îmbrăcăminte de exterior, curele (îmbrăcăminte),
mănuşi (articole de îmbrăcăminte), mitene,
eşarfe, cravate, tricotaje, şosete, lenjerie de
corp, articole pentru acoperirea capului, inclusiv
pălării, caschete (articole de îmbrăcăminte),
căciuli tip cagulă, şepci (articole de
îmbrăcăminte), viziere, încălţăminte, inclusiv
cizme, încălţăminte de sport, papuci de casă,
clăpari (de schi), îmbrăcăminte de protecţie
pentru conducătorii de motocicletă, salopete
(costume) de protecţie împotriva accidentelor
pentru conducătorii de motociclete, veste de
protecţie contra accidentelor.
28. Articole de gimnastică si de sport, schiuri,
sănii (articole de sport), beţe de schi, snowboard-
uri, căptuşeli de amortizare a şocurilor pentru

───────

protecţia împotriva rănirii (articole sport), protecţii
de spate pentru sport, protecţii de cot, protecţii
de genunchi (articole de sport), genunchiere,
apărători de tibie (articole de sport), apărătoare
de încheietură pentru sport, protecţii pentru
pumn (articole de sport), protecţii pentru
antebraţe pentru activităţi sportive, jambiere
pentru sport, protecţii pentru mână pentru
sport, genţi concepute pentru aranjarea şi
transportul de echipamente de sport, măşti
pentru practicarea de sporturi, în special pentru
schi, motociclism şi ciclism, huse pentru articole
de sport (nici echipate, nici adaptate), huse
pentru cutiile de schiuri (nici echipate, nici
adaptate), mănuşi pentru jocuri sport.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

Se invoca prioritatea nr. 4191442 din data de 
23/06/2015, tara Franta




